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Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne, og nu
Fremtidens Fritidstilbud har vi som Lokaludvalg været bekymrede for
fremtidens fritidsliv for Nørrebros børn.
Bekymringen går på følgende:
1) Vil vi fremover miste den ”håndholdte ekstra pædagogiske indsats”
som svage børn og børn fra udsatte familier har brug for, og i dag
modtager i vores institutioner, hvis fritidshjem og -klubber
organiseres i meget store enheder? Vil der blive taget højde for gode
trygge rammer for specialbørnene med denne fritidsreform?
2) Kommer vi også til at kunne kalde fremtidens institutioner for
fritidshjem – forstået som den tryghed, der ligger i at være en del af
en mindre børnegruppe og med de samme pædagoger. Vil dette være
fysisk muligt på institution med 336-448 børn?
Vores hovedfokus i høringsperioden har været, at bevare de mindre enheder i
lokalområdet samtidig med, at vi forankrer flere børn og unge i foreningslivet. Vi har forholdt os konstruktivt til de andre krav, der har været givet af
politikerne i BUU i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud, og har
samtidigt taget hul på nogle af de mange udfordringer, som er beskrevet i
den endnu ikke vedtaget Kommuneplan 2015.
En fælles platform for arbejdet
Efter første høring modtog vi følgende opdrag fra politikere (S, F, O, Ø) fra
Børne- og Ungdomsudvalget: ” I Blågård Skole-distrikt er det særligt
vigtigt, at der er sammenhæng i børnenes liv, og at der er et stærkt og
finmasket samarbejde mellem skole, fritidsinstitutioner og lokalområdets
aktører. Vi opfordrer til, at alle parter i høringsperioden sætter sig sammen
og skaber den fælles platform for samarbejdet”
På baggrund heraf har Nørrebro Lokaludvalg de sidste to måneder faciliteret
en række netværksmøder de lokale aktører omkring Blågård Skole. På disse
møder har vi arbejdet på, at etablere en fælles platform for det videre arbejde
med at udvikle et finmasket net, der kan tage hånd om alle børn i området og
sikre at alle tilbydes et aktivt fritidsliv. Vores høringssvar er blevet til med
baggrund i alle de inputs og det hverdagsindblik, vi har fået fra de lokale
aktører. Vi har været i kontakt med institutionsledere, bestyrelsesmedlemmer
fra institutionerne, skoleleder og medlemmer af skolebestyrelsen,
repræsentanter fra de bemandede legepladser, samt repræsentanter fra
Nørrebro United, Stevnsgade Basketball, Nørrebro Fighters og
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Ungdomsskolen Nørrebro- Østerbro.
Vi vil gerne sige tak til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget for at
bakke op om en lokal løsning på udfordringerne med den nye fritidsreform,
omkring Blågård Skole. Det har været en meget positiv oplevelse, som
lokaludvalg og lokalsamfund, at blive mødt med tillid og tro på, at vi kan
finde en løsning, hvor alle bliver glade.
Dette høringssvar fokuserer derfor primært på distriktet omkring Blågård
Skole og fritidsklub-området på Ydre Nørrebro, som vi kommer med vores
anbefalinger til nederst i høringssvaret. Vi har yderligere været i kontakt med
institutionerne omkring Guldberg Skole og aftalt, at afholde en række
netværksmøder med fokus på mere samarbejde på tværs af institutioner og
foreningslivet – men først efter fritidsreformen er på plads.

Fritidsliv omkring Blågård Skole
Udgangspunktet omkring Blågård Skole var:
 4 fritidshjem og 2 fritidsklubber
 Et beskåret antal timer i fritidsinstitutionerne
 Ingen brug af skolens faciliteter fra fritidsinstitutionernes side
 Et krav om besparelser
 En – i sammenligning med landsgennemsnittet – meget lav
foreningsaktivitet for børn og unge
Løsningsforslag
I dialog med Marthahjemmet ønskes det at nedlægge ét selvejende
fritidshjem (Marthahjemmet), og samle områdets børn på 3 fritidshjem, heraf
er det ene selvejende, og modtager derfor børn fra privatskolerne, og 2
fritidsklubber. Herved sparer vi udgifter på husleje til én institution, og har
dermed leveret på kravet om besparelser.
Udfordring: Fritidshjem og -klubpladser til alle områdets børn?
Hvordan skaber vi plads til en merindskrivning på de resterende fritidshjem
og -klubber uden at skulle bygge for 67 mio.?
Løsningsforslag
Vi foreslår at der dannes en satellit på Blågård Skole, hvor der er mulighed
for at deltage i foreningslivet (sport, dans, musik og kunst). Foreningslivet
kommer – så at sige – ind og ligge i fritidshjemmet/-klubben. Vi forestiller
os, at man er på satellitten 1-3 dage om ugen. De andre dage er man på sit
fritidshjem eller fritidsklub. Derved skabes der plads til flere børn på de
enkelte fritidshjem og -klub, når der altid er nogen, der træner.
Vi tror på, at hvis man er på et hold i 2 - 3 år i en forenings-satellit indenfor
fritidsinstitutionens rammer, vil man på længere sigt også tilmelde sig
(moder)-foreningen. Det er betydningsfuldt for tilknytningen til
foreningslivet, at der er tale om grupper af børn, der har en tryghed i
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fællesskabet. Vi tror desuden på, at den tilknytning forældre har til
fritidshjemmet vil smitte af på deres engagement i foreningerne.
Med dette tiltag vil vi kunne øge antallet af foreningsaktive børn og unge i
området omkring Blågård Skole, samt involvere deres forældre.
Hvad skal afklares på den korte bane?
Faciliteter til foreningstræning i området?
Hvordan sikrer vi adgang til lokaler på Blågård Skole?
Løsningsforslag
Skoleleder Pia Madsen er positivt indstillet omkring udlån af lokaler på
Blågård Skole, og får i nærmeste fremtid renoveret deres gymnastiksal
under skolen, der har været vandskadet. Derved bliver der frigivet en sal,
der kan udlånes fritidshjem/foreningerne. Pia Madsen mener også, at det er
en mulighed at etablere et lokale/lokaler til afslapning inden træningsaktiviteterne går i gang efter endt skoledag. Det ville være en hjælp, hvis
man på sigt ville kunne prioritere udlån af lokaler til foreninger, der
hovedsaglig har lokale medlemmer. Københavns Ejendomme (Kejd), der
står for lokaleudlån, er her en vigtig spiller på lang sigt.
I forbindelse med at fritidshjem/-klub starter foreningsaktiviteter op på
skolen, er vi med til at løfte intentionerne bag Åben Skole, og imødekomme
den efterspørgsel på foreningsaktivitet, der længe har været i bydelen. Den
nyopstartede områdefornyelse på Indre Nørrebro har desuden som vision, at
Blågård Skole skal være en ’driver’ i kvarteret og fokuserer på brobyggende
aktivitetspartnerskaber de næste 4 år.
Trænere, instruktører, musikundervisere?
Hvordan finder vi trænere, instruktører, musikundervisere etc. her og nu?
Løsningsforslag
På kort sigt vil det være nødvendigt at ansætte flere folk på lavt timetal, så vi
kan komme i gang. Dette vil optimalt ske gennem naturlig udskiftning af
ansatte. Det kan blive nødvendigt at søge puljer eller få et midlertidigt
merforbrug for at komme i gang med arbejdet her og nu.
Hvad skal afklares på den lange bane?
Pædagogmedhjælpere med foreningstilknytning?
Er det en mulighed at ansætte pædagogmedhjælpere i fritidsinstitutionerne,
som i fritiden er aktive/trænere i de forskellige foreninger?
Løsningsforslag
Man kan forestille sig flere modeller for timetal kontra antal af ansatte.
Måske har musiklæreren fra Blågård Skole brug for et par timer om ugen i
musikskolen for de mindste? Der er mange muligheder, og de bliver taget op
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på de kommende netværksmøder mellem de lokale aktører fra institutioner
og foreninger. De løsninger der bliver fundet, vil som udgangspunkt skulle
ligge indenfor de udstukne økonomiske rammer.
Integration af privatskolebørn og ”løse” børn?
Hvordan sikrer vi os, at dette tiltag også kommer til at rumme børn fra
områdets privatskoler og de ”løse” børn?
Løsningsforslag
Ved at henlægge en del af træningen til Hans Tavsens Parken er det lettere af
få øje på de ”løse børn”.
Vi er grundet tidsfristen ikke nået frem til en færdig model for hvordan
integrationen af områdets privatskolebørn skal foregå. Men vi mener som
udgangspunkt, at man bør kunne etablere en samarbejdsaftale med det
selvejende fritidshjem (Askovfondens Børnehus), så de også bidrager
til/deltager i aktiviteterne i foreningssatellitten. Vi tillægger det stor
betydning at privatskolebørnene deltager, da det vil være gavnligt for den
generelle integration i bydelen, og vil være med til at øge kendskabet
børnene imellem, og derved skabe en større tryghed i lokalområdet blandt
børn og unge.
Omkring de bemandede legepladser er udfordringen større, og vil kræve lidt
flere deltagere i diskussionen, da der er økonomi indblandet her. Gevinsten
ved at få dem med er den samme som skitseret omkring privatskolebørnene.
Faciliteter til idrætsforeninger i området med voksende medlemstal
Hvordan kan vi sikre haltid/lokaler til de foreninger, der forventeligt vil få
flere medlemmer?
Løsningsforslag
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af en kunstgræsbane på en del af
asfaltbanerne i Hans Tavsens Park (Områdefornyelse Nørrebro). En sådan
bane vil løfte arbejdet omkring fodbolden i "fritten", og vil samtidigt åbne
mulighed for at etablere "rigtig" foreningsfodbold i tidsrummet efter
”fritten” lukker.
Af andre lokaliteter i lokalområdet peger vi på Kapelvej Medborgerhus som
pt. blandt andet rummer Ungdomskolen. Korsgadehallen er en anden vigtig
spiller som vi, som lokalsamfund gerne ser spille en større rolle ved at lægge
lokaler til opbyggelsen af lokale sportsforeninger. Det opleves af flere
aktører at Korsgadehallen er svær at booke og at træning ofte bliver
aflyst, når hallen skal lejes ud til arrangementer.
En lokal stærk organisering i et 0-18 års perspektiv
Vi peger på vigtigheden af en lokal stærk organisering i et 0-18 års
perspektiv, der kan sikre fleksible overgange for børnene fra vuggestue til
ungdomsklub og videre foreningsliv. På den måde skaber vi et finmasket net,
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hvor pædagogerne kender børnene i mange år, samt sikrer fuldtidsstillinger
på tværs af alderstrin. Vi ønsker at institutionerne forsætter under den
nuværende klyngestruktur, og mener, at det er betydningsfuldt for det
pædagogiske arbejde. Vi foreslår, at der evalueres efter 2 år for at se, om der
er en anden ledelsesstruktur der vil være mere hensigtsmæssig ift. denne nye
organisering.
Problematikken omkring de beskårede personalebudgetter, som trådte i kraft
efter sommerferien 2014, er på nuværende tidspunkt effektueret i området.
Ved at fastholde et klyngeperspektiv med aldersgruppen 0-18 vil der være
mulighed for at tilbyde ansættelser på tværs af aldersgrupper. I de
integrerede institutioner er en del af personalet involveret i det pædagogiske
arbejde på tværs af afdelinger i de enkelte enheder.
Når det kommer til fritidsklubberne ønsker vi her og nu at opstarte et
samarbejde med foreningslivet. Det er allerede taget initiativer i den retning.
Murergårdens Klub har således netop ansat 2 medarbejdere med forankring i
henholdsvis Nørrebro United og Nørrebro Fighters til at varetage træning 3
gange ugentligt.
At styrke det klassiske frivillige foreningsliv
Hvordan sikrer vi os at al foreningssport ikke bliver flyttet fra det frivillige
foreningsliv over i de kommunale institutioner, og at der ikke skabes to
parallelle idrætsspor?
Løsningsforslag
Der skal arbejdes på at udvikle partnerskaber mellem offentlige institutioner
og foreningsaktører, således at børn og unges tilknytning til foreningslivet
styrkes. Grundet tidspresset og et primært fokus på fritidsinstitutionerne er vi
ikke færdige med denne dialog. Det er imidlertid aftalt at fortsætte
drøftelserne med de lokale aktører, som allerede har udtrykt interesse for at
indgå i projektet m.fl.
Dette høringssvar er skrevet med baggrund i samtaler og møder med
repræsentanter fra følgende aktører fra området: Skolelederen på Blågård
Skole / Blågård Skoles forældrebestyrelse, Kvisten, Børnehuset
Askovfonden, Cappella, Murergården / Murergårdens forældreråd, Klynge
NB1 / forældrebestyrelsen Klynge NB1, Den Bemandede Legeplads Hans
Tavsens Øst, Nørrebro Fighters, Nørrebro Idrætsråd, Nørrebro United,
Stevnsgade Basketball og Ungdomsskolen.

Fritidsklubområdet på Ydre Nørrebro
Med hensyn til fritidsklubområdet har vi en bekymring omkring Ydre
Nørrebro. Det er et stort område arealmæssigt, og Nørrebro er en
divers bydel med mange lokale ”kvarter-kulturer”. Det er derfor en
meget stor udfordring at skulle skabe ét fritidscenter, der opsamler
børn fra både Stefansgade-kvarteret til Titanparken mm.
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Lokaludvalget opfordrer til at man gentænker og overvejer
muligheden for to fritidscentre på Ydre Nørrebro. FUN har et stærkt
samarbejde med Sct. Stefans Fritidscenter under navnet Fremtidens
Klub, hvor der arbejdes aktivt med at få deres børn til at krydse
Nørrebrogade, lære hinanden at kende og få en større berøringsflade
med bydelen. De arbejder konstruktivt på opgaven, men der er bred
enighed om at det er utopisk at tænke at alle børn på Ydre Nørrebro er
mobile nok til at bevæge sig på tværs. Der skal tænkes grundig over
matriklernes placering.
Et selvejende fritidscenter kan integrere privatskolebørn lokalt
Lokaludvalget bakker op om fritids- og ungdomsklubben FUNs
høringssvar, der peger på at Fritidscenter Ydre Nørrebro organiseres
som selvejende fritidscenter – på baggrund af lokale ønsker, og
jævnfør forvaltningens egen anbefaling om, at den administrative
organiseringsform afgøres efter den nuværende organiseringsform, der
benyttes af flest institutioner og ift. til pladstal i området. På
fritidsklubområdet er både FUN, Samuelsgården og Sct. Stefans
Fritidscenter selvejende (295 pladser) og kun 5 Stars kommunal (30
pladser). Nørre Fælled Skole bliver også fremtidigt klubtilbud, men
skal omstille sig fra at fungere som gratis tilbud til traditionel
fritidsklub med kontingentbetaling.
FUN har gode erfaringer med fællesskaber på tværs af folkeskole og
privatskole, da de både har børn fra Rådmandsgade Skole, Nørrebro
Park Skole, Nørrebro Lilleskole og Lygten Privatskole. De erfaringer
skal der drages nytte af i området. Dette er endvidere et argument for
at organisere Fritidscenter Ydre Nørrebro som selvejende klynge eller
netværk.
Tak til alle de involverede for deres positive indstilling og lyst til at
arbejde sammen om et styrket fremtidigt samarbejde mellem skole,
foreningsliv, institutioner og lokalområde fra en ny fælles platform –
også når det blev svært.
Vi håber at I politikere og Forvaltningen har interesse i at støtte
udviklingen af det lokalt forankrede samarbejde og lokale bæredygtige
løsninger. Vores erfaring fortæller os, at de bedste resultater kommer
gennem dialog, hvor alle får lejlighed til at komme med input, når vi
skal udvikle børn- og unges fritidsliv. Nørrebro Lokaludvalg hjælper
gerne til, hvis vi kan bidrage til denne proces.

Med venlig hilsen,
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
Mogens Wolff -Petersen
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